
   

 
 

 

المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي   GACمجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية 

(HRILWG ي ذلك تنفيذ مسار العمل
 (2( )بما ف 

 6الجلسة 

 

 1 الهدف من الجلسة

اح القيادة لعمل   GAC 1اقتر

ة  ي اآلونة األختر
 1 التطورات الُمستجدة ف 

 2 الوثائق المرجعية الرئيسية 

 

 

 الهدف من الجلسة 

عىل  GAC( بإطالع HRILWGستقوم مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي )

ة لمجموعة العمل بالتعاون مع مجموعة عمل اللجنة االستشارية  الحكومية المعنية بالمناطق المهّمشة  األنشطة األختر

 (. WS2) 2واليونسكو فيما يتعلق بتنفيذ توصيات مسار العمل 

اح القيادة لعمل    GACاقتر

ي حددتها  WS2راجع توصية )توصيات(  
 . GACوقيادة  HRILWGللتنفيذ التر

ة  ي اآلونة األختر
 
 التطورات الُمستجدة ف

المتعلقة بالتنوع مع  2واليونسكو للعمل عىل تنفيذ توصيات مسار العمل  USRWGمؤخًرا مع  HRILWGتعاونت مجموعة 

 . GACبشأن تقديم تعريف للتنوع من منظور  1.1إعطاء األولوية لتنفيذ التوصية 

(، 28الثالثاء  بتاري    خ نت إل  أيلول )سبتمتر ات عالمية اإلنتر ، USRWGو GAC HRILWGقدمت اليونسكو تقريرها حول مؤشر

نت ضمن عملية تنفيذ مسار العمل  ات عالمية اإلنتر ي مؤشر
ي النظر ف 

للجنة  2بهدف تبادل اآلراء ومناقشة ما إذا كان ينبغ 

 االستشارية الحكومية. 

 

ي عام تم 
نت ف  حقوق    :ROAM مبادئ من قبل المؤتمر العام لليونسكو، وهو يحدد أربعة 2015اعتماد مفهوم عالمية اإلنتر

نت اإلنسان واالنفتاح وإمكانية الوصول ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين كتطلعات وكمعايتر دولية لتقييم حوكمة اإلنتر

 .  الوطنية والتحول الرقمي

نت  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617إطار عمل  ات عالمية اإلنتر هو عبارة  X-ROAMمؤشر

ي ت 303عن مجموعة من 
ات التر ي ذلك الحكومات  من المؤشر

ام أصحاب المصلحة الوطنية، بما ف  هدف إل تقييم مدى التر 

ي )مثل 
ي بمبادئ ICANNوالمجتمع التقت 

كات والمجتمع المدن   .ROAM( والشر

ي سياق توصيات 
ات  WS2ف  ي عمل  ROAM-Xحول التنوع، قد تساهم مؤشر

بشأن هذه المسألة إل حد أن الحزمة   ICANNف 

ا ل   21الفريدة المكونة من  ً ي "مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين"، من ناحية، ROAM-Xمؤشر
يقيس عىل نطاق واسع  ف 

نت الوطنية من حيث مشاركة القطاعات المتنوعة والفئات المهمشة والنساء والشباب واألشخاص ذوي  شمولية حوكمة اإلنتر

https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617


 

 

ICANN72 -  من جدول أعمال  6البندGAC -  2من  2الصفحة  مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

ي عملية صنع السياسات عىل جميع المستويات. ومن ناحية 
ات "اإلعاقة ف  " ICANNأخرى، فإنه يحتوي عىل العديد من مؤشر

 من قبل مختلف البلدان وأصحاب المصلحة.  ICANNالمخصصة لقياس مدى مشاركة عمليات واجتماعات 

 

ي التقرير، ضمن فئة "إمكانية الوصول"
ات لتقييم تنوع تسجيل أسماء  ROAM-Xيحتوي إطار عمل  ف  عىل عدد من المؤشر

.  النطاقات وتنوع الوصول ي بلد معير 
 والتعدد اللغوي من حيث كل من أسماء النطاق والمحتوى المحىلي ف 

 

ا عىل  ROAM-Xيشتمل إطار 
ً
 )الفئة  79أيض

ً
ا شامال ً ( تتعلق بنوع الجنس واحتياجات األطفال والشباب، والتنمية Xمؤشر

ي تساه
نت، والتر ي معالجة حقوق اإلنسان وقضايا  المستدامة، والثقة واألمن، والجوانب القانونية واألخالقية لإلنتر

م جميعها ف 

 التنوع ذات الجوانب المتنوعة. 

 

ي اجتماع 
ة المنبثقة عن تقرير اليونسكو، ف  اك مع  GAC HRILWG، ستقدم ICANN72بعد المناقشات األختر ، USRWGباالشتر

 .WS2والنظر فيها بموجب إطار تنفيذ توصيات  GACلمدخالت  مسودة تعريف التنوع

 

 المرجعية الرئيسية الوثائق 

نت لليونسكو ) GAC HRILWGندوة عتر الويب من  ات عالمية اإلنتر (  28حول مؤشر  (2021أيلول )سبتمتر

نت ات عالمية اإلنتر  تقرير اليونسكو حول مؤشر

 ACGللجنة  2أداة تتبع تنفيذ توصيات مسار العمل 

 المزيد من المعلومات 

 GAC HRILWGصفحة موقع مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 للجنة االستشارية الحكومية  2صفحة ويب أنشطة مسار العمل 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الوثائق 

ي اجتماع  GACل   6إحاطة الجلسة  العنوان
مجموعة عمل اللجنة االستشارية الحكومية   -  ICANN72ف 

 المختصة بحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 أعضاء اللجنة االستشارية الحكومية )قبل االجتماع( وعامة الجمهور )بعد االجتماع( التوزي    ع 

(  28: 1اإلصدار  تاري    خ التوزي    ع  2021أيلول )سبتمتر

 

https://gac.icann.org/sessions/webinar-on-unesco-s-internet-universality-r-o-a-m-indicators
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367617.locale=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NOTa6ULaUihKlVAKzpBaRBknScBDMZcuy95D10TcDF0/edit#gid=1015079592
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/working-group/gac-working-group-on-human-rights-and-international-law-hrilwg
https://gac.icann.org/activity/gac-involvement-in-work-stream-2-recommendations-implementation
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